
 

 

  

देशातील पहिली १०० टके्क बायोडिझेल लक्झरी बस कर्ााटकातूर् धावणार 

कर्ााटक पररविर् अर्ाात केएसआरटीसीरे् (कर्ााटक स्टेट रोि टर ान्सपोटा कॉपोरशेर्) वाढत्या प्रदषूणावर मात 

करण्यासाठी १०० टके्क बायोडिझेलवर धावणाऱ्या २५ लक्झरी खरदेी केल्या असूर् बगंळुरू ते डतरूपती, 

चेन्नई, हबदर आणण कुिार्पुरा येरे् या बस धावणार आिेत. 
 

बायोडिझेलवर धावणाऱ्या या प्रत्येक मल्ल्टअॅक्सल बसची ककमत ९१.१० लाख ऐवढी आिे. 
 

या बस डिझेल व बायोडिझेलवर धावू शकतील.या सवा बसला बायोडिझेल हकट बसवण्यात आलेले आिे. या 

बसमुळे िवेत िोणार ेप्रदषूण टळणार आिे 

 

 

 

खांदेरी पाणबुिीचे जलावतरण! 

फ्रान्सच्या सिकायाारे् माझगाव गोदीत सिा स्कॉर्पपयर् पाणबुड्या बांधणीचे काम सुरू आिे. स्कॉर्पपयर् वगाातील 

या पाणबुड्यांमध्ये उच्च दजााची ल्स्टल्र् प्रणाली वापरली गेली आिे. त्यामुळे शत्रुपक्षाला चकवा देत सागरी 

मोहिमा फते्त करण्याची क्षमता या पाणबुड्यांमध्ये आिे. 
 

यातील खांदेरी या दसुऱ्या स्वदेशी पाणबुिीचे संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामर ेयांच्या उपल्स्र्तीत जलावतरण 

झाले. जलदगुा खांदेरी आणण उंदेरी यांच्यापकैी खांदेरी दगुाावरूर् या पाणबुिीस र्ाव देण्यात आले आिे. 
 

खोल समुद्रातूर् तसेच समुद्रावरुर् टॉरपॅिो, के्षपणासे्त्र, यदु्धर्ौकाहवरोधी के्षपणासे्त्र िागण्याची क्षमता या 

पाणबुड्यांमध्ये आिे. समुद्रात सुरंुग पेरणे, माहिती गोळा करणे, टेिळणीपासूर् यदु्धर्ौका व पाणबुिीहवरोधी 

मोहिमा िाताळण्याची क्षमता या पाणबुड्यांमध्ये आिे. 
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झाकीर िुसेर् यांर्ा एस. िी. बमार् पुरस्कार प्रदार् 

'मला फक्त तबल्याच्या बोलांचीच भाषा येते', असे म्िणत प्रससद्ध तबलावादक उस्ताद झाकीर िुसेर् यांर्ी 

"डचत्रपटगृिात या, ससरे्मा पिा, खा-प्या आणण घरी जा", िे सार ेकेवळ तबल्याच्या बोलांवर सादर करूर् 

दाखवले आणण रससकांची उत्स्फूता दाद हमळवली. 

 

'पुणे आंतरराष्ट्र ीय डचत्रपट मिोत्सवात' (हपफ) झाकीर िुसेर् यांर्ा 'एस. िी. बमार् आंतरराष्ट्र ीय पुरस्कारा/रे् 

सन्माहर्त करण्यात आले. सत्काराला उत्तर देतार्ा िुसेर् बोलत िोते.  
 

ज्येष्ठ अणभरे्त्री सीमा देव आणण हवख्यात अणभरे्त्री-हदग्दशाक अपणाा सेर् यांर्ा या वेळी जीवर्गौरव पुरस्कार 

प्रदार् करण्यात आला. अपणाा सेर् यांर्ी आपला पुरस्कार हदवंगत अणभरे्ते ओम पुरी यांर्ा अपाण केला. 
 

 

 

िॉकीपटंूच्या सहमतीत श्रीजेशची हर्वि 

आंतरराष्ट्र ीय िॉकी मिासंघारे् (एफआयएच) खेळािंूच्या सहमतीत भारताचा िॉकी कणाधार पी. आर. श्रीजेश 

याची हर्वि केली आिे. आठ आजी-माजी खेळािंूचा यात समावेश आिे. मिासंघारे् अरे्क हठकाणी राष्ट्र ीय 

संघांसि बठैकांचे आयोजर् केले आिे.  
 

या सहमतीला आंतरराष्ट्र ीय ऑललहपक सहमतीचा क्रीिापटू आयोग आणण इतर संघटर्ांशी संवाद साधूर् माहिती 

आणण संशोधर्ाची देवाणघेवाण करावी लागेल.  
 

आरोग्य, कल्याण, कारहकदीची तयारी आणण व्यवस्र्ापर्, िोकपग-सटे्टबाजी-मॅच-हफक्क् सगला हवरोध अशा 

अर्ुषंगार्े सहमतीला काम करावे लागेल. 
 

 

 

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/


 

 

'एमसीए'च्या अध्यक्षपदी आणशष शेलार 

गुरुवारी एमसीएच्या झालेल्या बठैकीत शेलार यांची अध्यक्षपदी एकमतारे् हर्वि करतार्ाच उपाध्यक्षपदाच्या 

दोन्िी ररक्त जागेवर अरु्क्रमे हवर्ोद देशपांिे आणण पंकज ठाकूर यांची हर्वि करण्यात आली.  
 

िे सवा पद पुढील हर्विणूकांपयंत कायम राितील. एमसीए हर्यमांमध्ये सुधारणा करण्याऱ्या सहमतीचे काम 

संपल्यार्तंर लगेच हवशेष सवासाधरण सभा बोलहवण्यात येईल. त्यावेळी लोढा सहमतीच्या णशफारसीरु्सार 

हर्यम बदलण्यात येतील. 
 

 

 

एर्. चंद्रशेखरर् टाटा सन्सचे र्वे अध्यक्ष 

वषााला १०३ अब्ज िॉलरची उलाढाल असलेल्या टाटा उद्योगसमूिाचे हर्यंत्रण करणाऱ्या टाटा सन्स या 

मातृकंपर्ीच्या अध्यक्षपदी ५३ वषांचे एर्. चंद्रशेखरर् यांची हर्वि करण्यात आल्याचे गुरुवारी जािीर करण्यात 

आले. चंद्रशेखरर् २१ फेब्रुवारी रोजी टाटा समूिाची धुरा िाती घेतील.  
 

गेल्या २४ आॅॅक्टोबर रोजी सायरस हमस्त्री यांची तिकाफिकी िकालपट्टी केल्यार्ंतर, टाटा सन्सरे् र्व्या 

अध्यक्षाची हर्वि करण्यासाठी रतर् टाटांसि पाच सदस्यांची 'सचा कहमटी' रे्मली िोती.  
 

टाटा कन्सल्टन्सी सर्व् व्िसेसचे (टीसीएस) चंद्रशेखरर् गेली सात वषे अध्यक्ष आणण मुख्य कायाकारी अडधकारी 

आिेत. 'टीसीएस'चे अध्यक्षपद आता कंपर्ीचे ४५ वषांचे ‘सीएफओ’ राजेश गोपीर्ार्र् यांच्याकिे जाईल. 
 

टीसीएस फायर्ाल्न्शयल सर्व् व्िसेसचे हवद्यमार् अध्यक्ष एर्. गणपती सुब्रमणणयम यांची रे्मणूक आता टीसीएसचे 

मुख्य कामकाज अडधकारी म्िणूर् करण्यात आली आिे. 
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वाकायामा प्रांतासोबत एमटीिीसीचा करार 

राज्यातील पयाटर् व्यवसायाला चालर्ा देण्याच्या उद्देशारे् जपार्मधील वाकायामा प्रांत आणण मिाराष्ट्र राज्य 

पयाटर् हवकास मिामंिळ (एमटीिीसी) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. 
 

राज्यातील पयाटर् हवकासाला गती देण्यासाठी जपार्च्या दौऱ्यावर असलेले मिाराष्ट्र ाचे पयाटर्मंत्री जयकुमार 

रावल यांर्ी आज जपार्मध्ये वाकायामा प्रांताचे राज्यपाल योशीर्ोबू हर्सीका यांची भेट घेऊर् हवहवध हवषयांवर 

चचाा केली. 
 

मिाराष्ट्र राज्य २०१७ िे वषा 'ल्व्िसजट मिाराष्ट्र इअर' म्िणूर् साजर ेकरीत आिे.  
 

मिाराष्ट्र राज्य िे वाकायामा प्रांतासाठी भारत देशाचे प्रवेशद्वार आिे. सामंजस्य करारातूर् दोन्िी राज्यांच्या 

पयाटर् हवकासाला चालर्ा हमळत आिे. पयाटर्ाणशवाय उद्योग, आयटी, र्गरहवकास, ततं्रज्ञार् आदी के्षत्रांमध्ये 

िी मिाराष्ट्र ाबरोबर देवाण-घेवाण करण्यास वाकायामा प्रांत उत्सूक आिे. 
 

 

 

दसुऱ्या मिायदु्धाची बातम्या देणाऱ्या पत्रकाराचे हर्धर् 

दसुऱ्या मिायदु्धाला सुरुवात झाल्याची बातमी जगाला देणाऱ्या के्लअर िॉललगवर्ा या महिला पत्रकाराचे वयाच्या 

१०५ व्या वषी हर्धर् झाले आिे. 
 

ऑगस्ट १९३९ मध्ये जमार्ीरे् पोलंिवर आक्रमण केले, तेव्िा के्लअर या 'हद टेललग्राफ' या हब्रटीश वृत्तापत्रासाठी 

वाताािर म्िणूर् काम करत िोत्या. त्यांर्ीच ती बातमी जगापयंत पोचवली िोती.  
 

जागडतक इडतिासाला कलाटणी देणाऱ्या या घटरे्च्या वेळेस के्लअर यांर्ा कामावर रुजू िोऊर् केवळ एक 

आठविा झाला िोता. 
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हवशेष म्िणजे अन्य देशांसहित के्लअर यांर्ी भारतातिी वातांकर् केले िोते. जमार्ी, ल्व्िएतर्ाम आणण चीर्मधील 

बिुतेक यदु्धांमध्ये त्यांर्ी आघािीवर जाऊर् बातमीदारी केली िोती.  
 

यदु्ध सुरू िोण्यापूवी पोलंिमधील कॅटोवाईस शिरातूर् हब्रटर्मध्ये जाण्यासाठी त्यांर्ी ३५०० ज्यू र्ागररकांर्ा 

मदत केली िोती. 
 

 

 

रणशयात ससगारटेवर बंदी 
रणशयात २०१५ र्तंर जन्मलेल्या कोणत्यािी व्यक्तीला ससगारटेची हवक्री करण्यावर बदंी घालण्याचे तेर्ील 

सरकाररे् ठरवले आिे. तसा हर्णाय आरोग्य मंत्रालय घेणार आिे.  
 

म्िणजेच २०१५ र्तंर जन्मलेली व्यक्ती १८ वषांची झाल्यार्तंरिी त्याला रणशयात ससगारटे हमळू शकणार 

र्ािी. या हर्णायाला अध्यक्ष व्लाहदमीर पुतीर् यांचेिी समर्ार् आिे.रणशयाला पूणा तबंाखूमुक्त करण्यासाठी िे 

प्रयत्र् आिेत. 
 

२०३३ मध्ये या हर्णायाचे पररणाम हदसायला सुरुवात िोईल. कारण सध्याची लिार् मुले त्या वेळी १८ वषांची 

िोतील.   
 

पूणा हवचारांती िा हर्णाय घेण्यात येत आिे, पण अशा प्रकार ेबदंी आणणे योग्य आिे का? याबाबत मात्र 

अहर्डितता आिे. यासाठी अन्य मंत्रालयांशी चचाा करावी लागेल, असािी एक मतप्रवाि आिे.  
 

याबाबतचे कागदपत्रे अर्ामंत्रालयासि अन्य मंत्रालयांर्ा पाठहवण्यात आल्याचे आरोग्य मंत्रालयारे् स्पष्ट् केले 

आिे. २०१६ मध्ये रणशयात धूम्रपार् करणाऱ्यांच्या संख्येत दिा टके्क घट झाली आिे. 
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